REFERAT
Dato:

11.02.2015

Tidspunkt:

17.00 – 19.00

Sted:

Britta Kiis

Skodshøj 17, Guldbæk, 9530 Støvring

Landsbyrådet
Dato 11.02.2015

Til stede: Britta Kiis, Anette Tedaldi, John
E. Sørensen, Lisbeth Nørgaard, Michael
Frederiksen, Lene Nygaard, Sara Tornøe,
Camilla Framnes.

Afbud fra: Lise Ravn Andersen, Ole
Nørgaard, Charlotte Hansen

Ordstyrer: Michael Frederiksen
Referent: Camilla Framnes

1. Godkendelse af aktuel dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 05.01.2015
Godkendt med en enkelt rettelse, Anette staves kun med et n.

3. Orientering fra formanden, herunder igangværende sager
Økonomi
Hvad er der til rådighed? Pga. tekniske problemer med økonomisystemet, var tallene ikke
med på møde. De indsættes herunder til orientering.
De faste tilskud er udbetalt for 2015.

2015 eks. Mulig overførsel fra 2014
Til
rådighed
marts
2015
Budget
Forbrug
Projektpuljen:
Anlægsprojekter 271.000 kr. +
Drifts/aktivitetsprojekter 376.000 kr.
Fast tilskud til landsbyerne
Landsbyrådets drift:
Overførsel fra 2014 (VED VI TIL APRIL TIDL.)

647.000
183.700
55.300

183.699
8.110

647.000
1
47.190
694.191

Projektpuljen 2015
Emner 2015: Der er enighed om at prioritere de projekter højest, som kan være med til at
sætte landsbyer og landdistrikter positivt på landkortet.
Der skal tilføjes et felt med projektnavn til skemaet af hensyn til arbejdet med gennemgang af
projekterne.
På sidste møde blev det drøftet, om der skulle være en lille særlig pulje til borde og bænke.
Dette tages op igen, hvis der bliver behov/mulighed for at lave en 2. ansøgningsrunde i 2015.
Tilretning af skema
Sara sørger for tilretning af skema jf. ovenstående og sender skemaet ud til bestyrelsen til
godkendelse.
Landsbyrådets benævnelser/udtryk
Vedtægterne underkastes en sidste omgang rettelser internt. Vi får en person ”udefra” til at
læse igennem for kvalitetssikring, hvorefter CKF får vedtægterne til gennemsyn.

4. Status igangværende sager (”siden sidst”)
a.

Landsbybesøg.
Anette har aftalt med Bjarne Hansen fra Kgs. Tisted, at vi kommer på landsbybesøg onsdag d.
17. juni 2015.

b.

Vores Avis, Rebild
Lene Nygaard har deltaget i infomøde om avisen

c.

Samskabelsesdage
Intet nyt.

Landsbyrådet
Dato 01.10.2014

5. Udvalgsarbejde
a.

Landsbystafetten
Der er ikke kommet nogen ansøgninger endnu. Der er ansøgningsfrist d. 27. februar 2015.

b.

Her er godt at bo fordi… Der er kommet 16 tilbagemeldinger. Sara sørger for at lave et
sammenskriv, som John kan formidle videre til pressen.
Hvis/når udsagnene skal bruges som fælles markedsføring, skal enkelte landsbyer evt.
opfordres til at justere lidt, så formen bliver mere ensartet.

6. Udviklingskonsulenten
a.

Landsbyportalen
Create Inside arbejder på et udkast til nyt layout mm. Der skulle være noget klar i slutningen af
uge 8. Sara/Camilla er i dialog med Create Inside og sender udkast rundt så snart det er klar.

7. Oplysning fra bestyrelsen til repræsentanterne
a.

Medlemmer (repræsentanter) m. v. 2015.
Adresselisten er stort set opdateret. En enkelt landsby skal rykkes for svar på, hvem der er
repræsentant i Landsbyrådet.

8. Ændringer i organisation
a.

Formandens udtræden af Landsbyrådet
Efter 12 år i bestyrelsen, synes John der skal nye kræfter til. Formandens opgave er beskrevet i
forretningsorden.
John, Michael, Lene, Ole og Lisbeth er på valg i år.
Lisbeth orienterede om, at hun har valgt at stoppe i bestyrelsen, Michael og Lene genopstiller.

9. Orientering til pressen/offentligheden

Når ”Her er godt at bo fordi-udsagnene” er samlet sørger John for at formidle til pressen.

10. Kommende mødedatoer og –emner
a.

b.
c.
d.

15. april kl. 17
Gennemgang af ansøgninger (ansøgningsfrist d. 7. april 2015 kl. 8.00) Terndrup, mødelokale 1.
28. april kl. 17
Ordinært repræsentantskabsmøde/ Årsmøde (Sara tager kontakt til Ll. Brøndum vedr. booking
og forplejning)
1. juni Tur/møde med Byrådet.
John sender en besked ud til landsbyerne, så de har mulighed for at komme med ønsker til
turens rute. Tages op til næste møde.
17. juni Landsbybesøg i Kgs. Tisted

11. Eventuelt

Lisbeth orienterede om projektet Borgerbudget Sundhed for pengene, hvor St. Brøndum har
mulighed for at søge om deltagelse.
En kort snak om forsamlingshuse – hvornår kan et forsamlingshus godkendes som et sådant?
Anette og Sara gransker div. vedtægter.

